
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Berente Község Önkormányzata

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



SUB Média Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 3704 Berente, BC.Zrt. területe Hrsz:573

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Thököly tér 1. 1/6

0509016986

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144846675610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.03. 2012.06.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Bc.Zrt. területe Hrsz: 573

1/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

18 Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
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SUB Média Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 3704 Berente,, BorsodChem Zrt. területe

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Thökökly tér 1. 1/6.sz.

0509019686

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 144846675610113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.08.27. 2012.06.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente,, BorsodChem Zrt. területe  Hrsz:708

2/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5 Hús-és hentesáru

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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FRISSBETON Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2010neve:

címe: 3704 Berente, Esze Tamás utca 25.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1135 Budaepst, SZegedi ut 35-37.

0109884485

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 140088982363113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.09.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Esze Tamás utca 25.

3/2010

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2010

megnevezéssorszám

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek 3/2010

3704 Berente, Esze Tamás utca 25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

FRISSBETON KAVICSKERESKEDÉSÜzlet elnevezése:
alapterülete (m2): 12
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Hétfõ 07:00 - tól
Nyitvatartás ideje

Kedd
Szerda

Csütörtök
Péntek

Szombat
Vasárnap

14:00 - ig
07:00 - tól 14:00 - ig
07:00 - tól 14:00 - ig
07:00 - tól 14:00 - ig
07:00 - tól 14:00 - ig

- tól - ig
- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

7



POLIMER SZOLGÁLTATÓ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2012neve:

címe: 3704 Berente,  Hrsz.573, BC. Zrt területe

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3702 Kazincbarcika, Szent F. tér 2.

0509090023

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110630875510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente,  Hrsz.573

1/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 3. Üzletek 1/2012

3704 Berente,  Hrsz.573 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

IV.KAPU BÜFÉÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

2

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.08.

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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POLIMER SZOLGÁLTATÓ Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 3704 Berente, Hrsz.708, BC. Zrt. terülter

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3702 Kazincbarcika, Szent F. tér 2.

0509002339

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110630875510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.08.09.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Hrsz.708, Bc Zrt. területe

2/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7 Zöldség- és gyümölcs

1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)

III / 3. Üzletek 2/2012

3704 Berente, Hrsz.708, Bc Zrt. területe kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

V.KAPU BÜFÉÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 47

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

5

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.08.08.

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

05:30 - tól 15:00 - ig

- tól - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Ballókné Kiss Mónika

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 3704 Berente, Petõfi ut 52.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Kandó K. ut 18.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 30712686

statisztikai szám: 660084425630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.10.30. 2013.12.31.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Petõfi ut 52.

3/2012

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 3/2012

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2012

3704 Berente, Petõfi ut 52. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ÉDEN SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.10.30.

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

DEVIL ART GOLD Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 3704 Berente, Névtelen utca

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1094 Budapest, Ferenc tér 12. I.em. 1.ajtó

0109868485

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 136964186622113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.25. 2013.11.28.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Névtelen utva

1/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berenrte, Névtelen utca

1/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Névtelen utca

1/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 1/2013

3704 Berente, Névtelen utca kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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xxxÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 3316

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.04.25.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Alexandre Vital  Marketing Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2013neve:

címe: 3704 Berente, Névtelen utca

székhelye:

cégjegyzékszáma:

1085 Budapest, Józse krt. 36.

0109726135

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 132570517320113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.11.29.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Névtelen utca Hrsz:562

2/2013

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2013

megnevezéssorszám

23 Háztartási tüzelõanyag

III / 3. Üzletek 2/2013

3704 Berente, Névtelen utca Hrsz:562 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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ÖRDÖG TÜZIFA TELEPÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 3316

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.11.29.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 18:00 - ig

07:00 - tól 14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kis Lászlóné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2014neve:

címe: 3704 Berente, Kandó K. 15.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, Kandó K. 15.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 35086314

statisztikai szám: 664492655630023

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.01.02.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Petõfi  S.   utca 52.

1/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2014

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2014

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
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III / 2. Jövedéki termékek 1/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2014

3704 Berente, Petõfi  S.   utca 52. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

ÉDEN SÖRÖZÕÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2014.01.02.

Hétfõ 05:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

05:30 - tól 23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Biróné Cseh Viktória

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2014neve:

címe: 3704 Berente, Berente község területén rendezett alkalmi vásárok, rendezvények

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3770 Sajószentpéter, Rácz Ádám utca 7.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 17932898

statisztikai szám: 600604265610231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2014.05.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente község területén rendezett alkalmi vásárok, rendezvények

2/2014

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2014

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 2/2014

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek 2/2014

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor
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POLIMER Szolgáltató kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2015neve:

címe: 3704 Berente, , Ipari út 9-11.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.

0509002338

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 110630875510113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3704 Berente, Ipari út 9-11.

1/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén

a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2015

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 1/2015

megnevezéssorszám

1.1 Meleg-, hideg étel

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 1/2015

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2015

3704 Berente, Ipari út 9-11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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HOTEL FREMONÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 200

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 100 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2015.06.01.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

06:00 - tól 22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Üveges Viktor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2015neve:

címe: 3704 Berente, József Attila utca 1/A

székhelye:

cégjegyzékszáma:

3704 Berente, József Attila utca 1/A

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 36651509

statisztikai szám: 666136756311231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2015.06.08.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

ORSZÁGOS www.edenplaza.hu

2/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

www.edenplaza.hu ORSZÁGOS

2/2015

- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
-  telekhatártól mért távolsága:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

saját telken vagy más telken parkolóban

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

- elhelyezése
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2015

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2015

megnevezéssorszám

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
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